Novinky pro podnikatele, období od 7. 5. do 22. 5. 2019
NOVÉ PŘEDPISY VE SBÍRCE ZÁKONŮ:
●118/2019 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek
požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách
požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb.
●119/2019 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 26. února 2019 sp. zn. Pl. ÚS 37/16 ve věci návrhu na zrušení zákona č.
223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě
●120/2019 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 157/2005 Sb., o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání
odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro
jednotlivé druhy odborné způsobilosti, o způsobu provádění zkoušek, o druzích průkazů odborné
způsobilosti a době jejich platnosti
●121/2019 Sb.
Vyhláška o materiálním vybavení a standardech výkonu funkce insolvenčního správce
●122/2019 Sb.
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
●123/2019 Sb.
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
●124/2019 Sb.
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí a zastupitelstva městské
části
●125/2019 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými
společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými
společnostmi) a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
●126/2019 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
●127/2019 Sb.
Vyhláška o vydání zlaté mince "Hrad Veveří" po 5 000 Kč
●128/2019 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 427/2008 Sb., o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony
vykonávané v působnosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Ústavu pro státní kontrolu veterinárních
biopreparátů a léčiv, ve znění pozdějších předpisů
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